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Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z6 
z online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 

konaného dňa 15.11.2022 
 
 
Prítomní členovia VSSP SPF: p. Shepard, p. Thüringerová, p. Horská, p. Strapeková, p. 
Bednáriková, p. Žáková, p. Vaculčík 
Prítomní pozvaní: p. Šulek, p. Labáthová 
Neprítomní ospravedlnení členovia VSSP SPF:  p. Spiess 
Neprítomní neospravedlnení členovia VSSP SPF:  p. Allárová Lucia 
 
 
Úvodom zasadnutia p. Strapeková V. privítala pozvaných prítomných členov VSSP SPF   
a oboznámila ich s navrhovaným programom.  
 
Program:  

  
1.    Otvorenie 
2.   Kontrola úloh 
3.   Zabezpečenie súťaží 
4.   Klubové záležitosti 
5.   Záležitostí reprezentačných družstiev 
6.   Záležitosti rozhodcov a trénerov 
7.   Rôzne  
 

SPF/2022/VSSP/Z6/U1/P 

VSSP SPF schvaľuje program online zasadnutia Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF 
konaného dňa 15.11.2022 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
Bod č. 1 – Otvorenie 
 
P. Strapeková privítala členov sekcie. 
 

Bod č. 2 – Kontrola úloh 

V rámci bodu kontrola úloh boli kontrolované úlohy z ostatného zasadnutia VSSP SPF 
(Zápis č. SPF/2022/VSSP/Z5/P). 
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Úloha č. 1/2022 predloženie návrhu uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 2/2022 vypracovať štatúty k jednotlivým komisiám 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  predsedovia jednotlivých komisií 
         Stav úlohy: trvá 
 
Úloha č. 3/2022  predloženie návrhu uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 4/2022 organizačne podujatie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 5/2022 predloženie návrhu uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 6/2022 organizačne zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Labáthová J. 
         Stav úlohy: splnená 
    
Úloha č. 7/2022: vypracovať kritéria a výšky odmien najlepších športovcov 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  TMK 
         Stav úlohy: trvá  
 
Úloha č. 8/2022: vyrobiť plakety, zaslať pozvánky všetkým odmeňovaným športovcom aj tým čo 
ukončili činnosť. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í:  p. Thüringerová M. 
         Stav úlohy: trvá 
 
Úloha č. 9/2022 Objednať bazén Pasienky 
Zodpovedný: p.Strapeková 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 10/2022 predloženie návrhu uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/


 

SPF/2022/VSSP/Z6 

 

 

Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  
 

 

 
Úloha č. 11/2022 povinnosť organizačne zabezpečiť rozvojový kemp pre kluby a osloviť trénerov 
ohľadom  vzdelávania 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 12/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 13/2022 povinnosť organizačne zabezpečiť rozvojový kemp pre kluby a osloviť trénerov 
ohľadom  vzdelávania 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 14/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 15/2022  povinnosť tréningovú prípravu organizačne zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 16/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha  č. 17/2022 povinnosť informovať p. Hudecovú 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 18/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 19/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 20/2022 povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť 
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Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 21/2022  povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 22/2022 povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 

         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 23/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 24/2022 povinnosť organizačne akciu zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 25/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 26/2022 povinnosť poslať vyplnený dotazník od FINA za rozhodcov a zaslať zoznam 
rozhodcov na FINA. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p.Shepard, p.Mezovská, p.McDonnell 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 27/2022 -Osloviť rozhodcov a spracovať zoznam potencionálnych kandidátov na FINA 
rozhodcov na rok 2024. Vybrať školiteľov na domáce školenia rozhodcov, určiť termíny školení. 
Podať informáciu o FINA coaches Clinic na Arube do klubov, či má niekto záujem sa zúčastniť. 
V prípade záujmu nahlásiť mená do GSM systému. 
Zodpovední: p. Shepard, p.Mezovská, p.Mcdonnell 
         Stav úlohy: trvá 
 
Úloha  č. 28/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
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Úloha č. 29/2022 povinnosť organizačne podujatie zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V., Shepard L. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha  č. 30/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 31/2022 povinnosť organizačne semináre zabezpečiť 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: Komisia rozhodcov 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha  č. 32/2022 povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
         Stav úlohy: splnená 
 
Úloha č. 33/2022 vyplniť potrebné dokumenty a informácie pre NŠC 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: Thüringerová M. 
         Stav úlohy: splnená 
 
 
Bod č.3- Zabezpečenie súťaží 

 

• Kalendár súťaží 
 

Diskutovalo sa o nadchádzajúcej súťaži Vianočný kaprík, predbežných prihláškach. Prišli už 
predbežné kalendáre súťaží z okolitých krajín. Na základe tohto bude navrhnutý náš 
kalendár plánovaných súťaží. P.Strapeková informovala o komunikácii s p. Strahsbergerom 
/AT/ a p.Vidlářovou /CZ/ týkajúcej sa spoločných Majstrovstiev. 

 

Bod č.4  Klubové záležitosti 
 

• Aparatúra pre na bazén STU 

Prebehla diskusia o potrebe novej hudobnej aparatúry, ktorá by bola využívaná počas 
tréningov na bazéne STU. Aj kluby Iuventa, Malacky a Žralok prejavili záujem o hudobnú 
aparatúru. Dá sa neceniť koľko by takýto set stál. 
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P.Strapeková požiada o ponuku a následne predloží klubom. 
 
 
Bod č.5 Záležitosti reprezentačných družstiev 
 
 

● Nominácia/ sústredenie 
 

O 21:56 sa pripojila Labáthová J.  

Predmetom diskusie bola koncepcia tréningovej prípravy olympijských disciplín a  čerpania 
rozpočtu do termínu konania OH v Paríži/FRA 2024 (resp. do kvalifikácie na OH - február 
2024, Doha/QAT). P. Shepard navrhla pripraviť určitú formu záväzku pre 
športovkyne/športovcov, ktoré/-í by sa zúčastnili tejto prípravy. Stanovili by sa podmienky, 
ako napr. počty odtrénovaných hodín, ukončenie športovej činnosti až po termíne 
OH/kvalifikácie, účasť na reprezentačných sústredeniach/podujatiach, atď. Ostatní prítomní  
súhlasili s návrhom. P. Šulek sa pripojil do diskusie s návrhom o uzatvorenie amatérskej 
zmluvy s reprezentantkami/reprezentantmi, do ktorej je možné zahrnúť tieto podmienky, aj 
s finančnými postihmi, ak športovkyňa/športovec nedodrží podmienky zmluvy.   

Nasledovala diskusia o tréningových možnostiach reprezentantiek/reprezentantov v 
doobedných hodinách. Športovkyne/športovci majú obmedzené časové možnosti na 
tréningovú prípravu v doobedných hodinách kvôli školským povinnostiam. Z tohto dôvodu 
je diskutabilná kvalitná tréningová príprava párových disciplín na kvalifikáciu na OH v 
Paríži/FRA 2024 (február 2024, Doha/QAT). Predložil sa aj návrh na účasť na kvalifikácii s 
tímovými zostavami.  

P. Strapeková predložila stav rozpočtu a platové možnosti pre zahraničnú reprezentačnú 
trénerku. Porovnala sa možnosť plného platu pre zahraničnú reprezentačnú trénerku a pre 
asistentky reprezentačnej trénerky, s možnosťou platenia asistentiek a zahraničnej 
trénerky, ktorá by sa zúčastňovala tréningovej prípravy formou sústredení. P. Sydorenko by 
mala záujem o pozíciu reprezentačnej trénerky s platovou podmienkou mesačne 2 000 eur v 
čistom (plus náklady na ubytovanie) a po troch mesiacoch navýšenie na 3 000 eur (plus 
náklady na ubytovanie). Členky VSSP SPF sa zhodli, že momentálne VSSP SPF nedisponuje 
dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie platových možností pre p. Sydorenko. 
P. Žáková upozornila na chýbajúce podmienky spolupráce zo strany p. Sydorenko ako 
záujemkyne o pozíciu reprezentačnej trénerky, napr. časové možnosti, voľné dni, možnosť 
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nástupu, atď. Zároveň sa členky VSSP SPF dohodli na spolupráci s p. Sydorenko vo forme 
sústredení a tvorbe choreografií.  

V diskusii  

bola spomenutá chýbajúca pracovná pozícia - asistentka/asistent pre šport. 

 

SPF/2022/VSSP/Z6/U2/P 

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov SR vo vekovej kategórii Seniori a Juniori na sústredení v 
Šamoríne v termíne od 26.11. - 03.12. 2022 pod vedením zahraničnej trénerky a choreografky Kseniya 
Sydorenko. Sústredenie bude zamerané na tvorbu choreografie a nácvik voľného páru na súťaže pre rok 
2023/2024. Taktiež predmetom schválenia je odmena za choreografiu vo výške 2 400€. 
 
Menný zoznam reprezentantov:  
Diky Chiara, Krajčovičová Lea, Reichová Viktória, Zemanová Liza.  
 
Realizačný tím:  
Vedúci výpravy: Thüringerová M.  
Tréneri: Kseniya Sydorenko (choreograf), Thüringerová M. 
 
Náklady spojené s príchodom Kseniya Sydorenko (ubytovanie, cestovné náklady,   odmena) budú 
hradené z rozpočtu SPF pre rok 2022, z kapitoly 12 a 15 Sekcie synchronizovaného plávania. Náklady na 
bazén budú hradené z finančných prostriedkov z príspevku podpory národného športového projektu – 
príspevok športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu/ Diky/ 2022 zo štátneho rozpočtu 
MŠVVaŠ SR, so súhlasom športovkyne. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov   

Úloha č. 1/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 2/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť a pripraviť zmluvu o Dielo s 
p. Kseniya Sydorenko na vytvorenie jednej choreografie v disciplíne voľný pár pre vekovú kategóriu Seniori 
a Juniori v termíne od 26.11.-03.12.2022.  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová M., p. Kuníková 
 
 

● Chiara Diky Choreografia 
 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/


 

SPF/2022/VSSP/Z6 

 

 

Slovenská plavecká federácia 
Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  
 

 

P. Thüringerová prezentovala požiadavku od Ch. Diky na úhradu sumy na sústredenie a 
tvorbu choreografie technickej sólovej zostavy pre reprezentantku Diky Ch. Športovkyňa má 
k dispozícii finančnú podporu z TOP Tím SR P. Thüringerová požiadala členky VSSP SPF o 
schválenie použitia tejto finančnej podpory na pokrytie výdajov spojených s prenájmom 
bazéna pre všetky reprezentačné družstvá. Za totožnú sumu by SPF zaplatila reprezentantke 
Diky Ch. sústredenie a tvorbu choreografie - technické sólo v termíne 09.12. - 11.12.2022 pod 
vedením zahraničnej trénerky a choreografky Carly Rodriquez Vargas.  

P. Šulek pripomenul overenie tejto možnosti a prípravu Zmluvy o dielo pre p. Rodriquez 
Vargas.  

SPF/2022/VSSP/Z6/U3/P 

VSSP SPF schvaľuje nomináciu reprezentantky SR vo vekovej kategórii Seniori a Juniori na sústredení v 
Šamoríne v termíne od 09.12. - 11.12. 2022 pod vedením zahraničnej trénerky a choreografky Carla 
Rodriquez Vargas. Sústredenie bude zamerané na tvorbu choreografie a nácviku technického sóla na 
súťaže pre rok 2023/2024.  Taktiež Predmetom schválenia je odmena za choreografiu vo výške 900 €. 
 
reprezentanti:  
Diky Chiara  
realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Thüringerová M.  
Tréneri: Thüringerová M., Carla Rodriguez Vargas 
 
Všetky náklady týkajúce  príchodu španielskej trénerky Carla Rodriquez Vargas (letenka, preprava z a na 
letisko, ubytovanie, odmena) budú hradené z  rozpočtu SPF pre rok 2022, z kapitoly 12 a 15 Sekcie 
synchronizovaného plávania. Náklady na bazén budú hradené z finančných prostriedkov z príspevku 
podpory národného športového projektu – príspevok športovcom zaradených do zoznamu športovcov top 
tímu/ Diky/ 2022 zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR, so súhlasom športovkyne. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, Monika Thüringerová/ z dôvodu konfliktu záujmov   

Úloha č. 3/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 
Úloha č. 4/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť organizačne sústredenie zabezpečiť a pripraviť zmluvu o Dielo s 
p. Carla Rodriquez Vargas na vytvorenie jednej choreografie v disciplíne technické sólo pre vekovú kategóriu 
Seniori a Juniori v termíne od 09.11.-11.12.2022.  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Thüringerová, p. Kuníková 
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P. Žáková vysvetlila vzniknutú komplikáciu ohľadom fakturácie tréningovej prípravy v 
mesiaci jún (2022). Nastala chyba vo fakturovaní hodín využívaných reprezentačnými 
družstvami a klubom TJ Slávia STU Bratislava. P. Kuníková navrhla, aby sa duplicitné 
zaúčtovanie opravilo vo forme vystavenia faktúry klubu TJ Slávia STU Bratislava v celkovej 
sume 570 eur. 
 
 

SPF/2022/VSSP/Z6/U4/P 

VSSP SPF schvaľuje vystavenie faktúry klubu TJ Slávia STU Bratislava na tréningové priestory v celkovej 
sume 570 eur  z dôvodu duplicitného zaúčtovania. Bazén bol celý hradený z prostriedkov  SPF. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,   

Úloha č. 5/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Úloha č. 6/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť vystaviť faktúru. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Kuníková 
 

Následne sa diskutovalo o finančnom príspevku na nákladoch spojených s účasťou 
reprezentačného družstva Seniori na podujatí - Svetová séria v Aténach/GRE v termíne 20.-
22.05.2022. V súvislosti s účasťou na tomto podujatí reprezentácia SP získala finančný 
príspevok  vo výške 500 eur od spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s. Keďže náklady  
reprezentantov na toto podujatie boli v ich 100% spoluúčasti, materské kluby 
reprezentantov sa rozhodli o zaslaní nasledovného finančného príspevku: Klub Iuventa 
Aquatix  Bratislava 5 000 eur a klub TJ Slávia STU Bratislava 3 800 eur.  Sekcia SP ďakuje 
materským klubom reprezentantov za finančný príspevok a s ohľadom na vyššie uvedené 
rozúčtuje náklady tohto podujatia a zašle faktúry jednotlivým reprezentantom a ich 
materským klubom. 
 

SPF/2022/VSSP/Z6/U5/P 

VSSP SPF schvaľuje vystavenie faktúr materským klubom reprezentantov,  Klubu Iuventa Aquatix 
Bratislava vo výške 5 000 eur a klubu TJ Slávia STU Bratislava vo výške 3 800 eur ako spoluúčasť na úhrade 
nákladov reprezentantov na podujatí FINA WS Athens/GRE v termíne 20.-22.05.2022. Uznesením č. 
SPF/2022/R/U126/P bolo schválené, že náklady na trénera a vedúceho výpravy budú hradené z vlastného 
účtu SP, reprezentanti SP sa zúčastnia akcie na vlastné náklady – tieto by boli preplatené klubmi.  

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,   

Úloha č. 7/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť predložiť návrh uznesenia na schválenie Rade SPF  
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Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Strapeková V. 
 

Úloha č. 8/2022 VSSP SPF ukladá povinnosť vystaviť faktúry zúčastneným reprezentantom a ich materským 
klubom. 
Termín: bez zbytočného odkladu      Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Thüringerová 
 

Bod č.6- Záležitosti rozhodcov a trénerov 

P. Strapeková pripomenula blížiace sa FINA školenie rozhodkýň/rozhodcov v Brne v termíne 
18.-20.11.2022 a vyzvala predsedníčku komisie rozhodkýň/rozhodcov p. Shepard o zhrnutie 
práce komisie.   

P. Shepard priblížila prebiehajúce semináre ohľadom nových pravidiel a avizovala budúce 
domáce školenia po absolvovaní nadchádzajúcich FINA školení. Následne popísala aj ďalšie 
ciele komisie: školenie nových G FINA rozhodkýň/rozhodcov a školenie súčasných G FINA 
rozhodkýň na A FINA rozhodkyne. Informovala o neformálnej diskusii so susediacimi 
krajinami, ako Česká republika, Rakúsko a Poľsko, ohľadom pozície technickej/-ého 
kontrolórky/kontrolóra na domácich podujatiach. A navrhla osloviť už vyškolené/-ých FINA 
kontrolórky/kontrolórov na neformálne školenie. Nasledujúce FINA školenie by malo 
prebiehať vo februári/marci 2023 s dĺžkou trvania dva až tri mesiace. FINA si tak ako v prvom 
kole školení, vyberá účastníčky/účastníkov školenia. 

Členka trénersko-metodickej komisie P. Thüringerová potvrdila snahu komisie o školenie 
tréneriek/trénerov ohľadom nových pravidiel. Najbližšie zasadnutie komisie bude v 
pondelok 21.11.2022, ktorého bodom diskusie bude aj koncepcia školenia s dôrazom na nové 
pravidlá a coaches card. 

 

Bod č.7- Rôzne 

P. Strapeková vyzvala kluby o zaslanie zoznamu klubových pretekárok/pretekárov v 
kategórii masters do zoznamu pre komisiu masters. 

 
 
V Bratislave, 22.11.2022 
 
 
Zapísala: V.Strapeková 
Overila:  M.Thuringerová 
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